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BTW aanpassing kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020 (update)

BTW aanpassing kleine ondernemersregeling per 1 
januari 2020

De eenmanszaak, maatschap en VOF met een beperkt af te dragen bedrag aan BTW 

kunnen een beroep doen op de kleine ondernemersregeling (KOR). De regeling geldt 

alleen voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, 

vereniging of B.V. Met ingang van 1 januari 2020 zal de regeling worden aangepast.

Huidige kleine ondernemersregeling

Afhankelijk van de omvang van de op jaarbasis te betalen BTW bestaat recht op een 

gehele of gedeeltelijke vermindering van de af te dragen BTW.

Gehele vermindering

Als het te betalen BTW bedrag in een jaar minder bedraagt dan € 1.345, hoeft dit bedrag 

niet te worden afgedragen en kan ontheffing van administratieve verplichtingen worden 

aangevraagd. Deze ontheffing wordt op verzoek verleend. De BTW ondernemer moet 

daarvoor op basis van een inschatting aannemelijk maken dat het te betalen BTW bedrag 



in toekomst minder bedraagt dan € 1.345.

Gedeeltelijke vermindering

Bij een per saldo af te dragen BTW tussen de € 1.345 en € 1.883 hoeft de BTW door 

toepassing van de KOR gedeeltelijk niet te worden afgedragen.

Toekomst kleine ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 wordt de huidige KOR gemoderniseerd door de introductie van een 

facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van BTW. De regeling geldt ook voor 

rechtspersonen zoals een stichting, vereniging en BV. De facultatieve omzetgerelateerde 

vrijstellingsregeling moet de heffing van BTW bij ondernemers met een geringe omzet een 

stuk eenvoudiger maken. Handmatige (her)berekeningen, die noodzakelijk zijn voor 

toepassing van de degressieve vermindering in de KOR, vervallen. De kern van de 

regeling is dat een ondernemer, die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om KOR toe 

te passen, geen BTW in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat de 

BTW die andere ondernemers in rekening brengen niet in aftrek kan worden gebracht. 

 Ondernemers die voor de KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van 

BTW aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen. Dit geldt ook voor 

intracommunautaire leveringen die vanuit Nederland worden verricht. De KOR-

ondernemer kan wel BTW verschuldigd zijn en BTW-aangifte moeten doen als de heffing 

van BTW naar hem is verlegd, bijvoorbeeld omdat de leverancier niet in Nederland 

gevestigd is. De mogelijkheid tot het doen van BTW jaaraangifte vervalt.

De omzetgrens voor toepassing van de vrijstelling is vastgelegd op € 20.000.

BTW keuze toekomstige toepassing kleine ondernemersregeling melden

Om per 1 januari 2020 de vrijstelling toe te kunnen toepassen moet de keuze uiterlijk 20 

november 2019 bij de Belastingdienst worden gemeld. Na 1 januari 2020 moet een 

ondernemer zich vier weken voorafgaand aan het tijdvak waarin de kleine 

ondernemersregeling wordt toegepast, melden bij de Belastingdienst.

Aandachtspunt herziening van BTW 

De aftrek van BTW op roerende en onroerende zaken is niet definitief op het moment dat 

de investering wordt gedaan. Bij investeringen in roerende zaken moet gedurende vier jaar 

na afloop van het jaar van eerste ingebruikname beoordeeld worden of eerder afgetrokken 

BTW herzien moet worden. Bij investeringen in onroerende zaken is dat een termijn van 

negen jaar na het jaar van eerste ingebruikname. De keuze om gebruik te maken van de 

omzetgerelateerde vrijstellingsregeling binnen de herzieningstermijn kan er toe leiden dat 

eerder afgetrokken BTW gedeeltelijk terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst.

Voor de herzieningsregeling geldt een minimum bedrag van € 500, zodat bijvoorbeeld 

particuliere eigenaren van zonnepanelen veelal geen BTW hoeven te herzien.

Conclusie

De voorgestelde aanpassing van de kleine ondernemersregeling maakt een einde aan de 



soms lastige berekening van de vermindering van BTW afdracht en is ook voor 

rechtspersonen toepasbaar. Voor de praktijk is dat een welkome ontwikkeling. De 

herziening van BTW kan hier een addertje onder het gras zijn.
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